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แอสต้
า
แซนทิ
น
ผสม สารสกัดจากดอกดาวเรือง
สุดยอดสารอาหารบำ�รุงสายตา

นูทราเฮอร์เบิ้ล

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

แอสต้าแซนทิน ผสม
สารสกัดจาก
ดอกดาวเรือง
สุดยอดสารอาหาร
บำ�รุงสายตา
แอสต้าแซนทิน จากสาหร่ายสีแดงพันธุ์
Haematococcus Pluvialis

แอสต้าแซนทิน เป็นสารต้านอนุมลู อิสระทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง และยังมี
คุณสมบัติในการปกป้องเยื่อหุ้มเซลล์จากการทำ�ลายของอนุมูลอิสระ
ปกป้อง DNA หรือสารพันธุกรรมในเซลล์จากการถูกทำ�ลาย ซึง่ ป้องกัน
การกลายพันธุข์ องเซลล์ เป็นการป้องกันมะเร็งได้ ป้องกันเซลล์ผวิ
จากการถูกทำ�ลายโดยแสงแดด และมีบทบาทสำ�คัญในการกระตุน้
ระบบภูมติ า้ นทาน สามารถผ่านเยือ่ หุม้ สมองได้ ทำ�ให้แอสต้าแซนทิน
มีคุณสมบัติที่โดดเด่นในการปกป้องเซลล์สมอง ไขสันหลัง และ
ระบบประสาท พิทักษ์หลอดเลือด และสามารถใช้ร่วมกับสารสกัด
เมล็ดองุน่ ในการป้องกันเส้นเลือดเสือ่ ม และเส้นเลือดแตกได้เป็นอย่างดี
แอสต้าแซนทินได้รับการยกย่องจากวงการแพทย์ ให้เป็นสุดยอด
สารอาหารบำ�รุงสายตา เนื่องจากสามารถผ่านเยื่อหุ้มจอตา และ
เข้าไปทำ�ลายอนุมลู อิสระในส่วนต่างๆ ของดวงตา รวมทัง้ เลนส์ตา และ
จอประสาทตา และมีงานวิจยั มากมายในการใช้ปอ้ งกัน และร่วมบำ�บัด
ต้อกระจก ต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม ตาแห้ง ตาบอดกลางคืน และ
สายตาอ่อนล้า ขนาดรับประทานทีใ่ ช้ในงานวิจยั ส่วนใหญ่คอื 6 มก./วัน

ขนาดรับประทานของแอสต้าแซนทินในงานวิจัย
โรคของสายตาและการมองเห็น
ขนาดที่ ใช้ป้องกัน
สายตาอ่อนล้า
2-4 มก./วัน
ต้อกระจก
2-4 มก./วัน
ต้อหิน
2-4 มก./วัน
จอตาเสื่อม
2-4 มก./วัน
2-4 มก./วัน
หลอดเลือดดำ�จอตาอุดตัน
2-4 มก./วัน
ตาแห้ง
2-4 มก./วัน
ตาอักเสบ
2-4 มก./วัน
ตาบอดเวลากลางคืน
2-4 มก./วัน
ตาเบลอ ตาไม่คมชัด

สารสกัดจากดอกดาวเรือง

ให้สารลูทนี และซีแซนทีน (Lutein and Zeaxanthin) ซึง่ เป็นสารในกลุม่ แคโรทีนอยด์ ซึง่
ผ่านเยือ่ หุม้ จอตาได้ พบได้ทบ่ี ริเวณเลนส์ตา และจอตา โดยพบมากทีส่ ดุ บริเวณจุดภาพชัดของ
จอตา ซึง่ จะช่วยดูซบั แสงสีฟา้ ก่อนทีจ่ ะทำ�ลายจุดภาพชัด หรือ Fovea ของจอตา  มีงานวิจยั
พบว่า การรับประทานลูทีน และซีแซนทีนช่วยป้องกัน และลดอาการจอประสาทตาเสื่อม
ชะลอความเสือ่ มของจอตาและเลนส์ตา ป้องกันต้อกระจก ต้านอนุมลู อิสระ ขนาดรับประทาน
ในงานวิจัยคือ 6-10 มก./วัน

ขนาดที่ ใช้บำ�บัด
4-6 มก./วัน
6-12 มก./วัน
6-12 มก./วัน
6-12 มก./วัน
4-6 มก./วัน
4-6 มก./วัน
4-6 มก./วัน
4-6 มก./วัน
6-12 มก./วัน

